
 
Når båden er kommet i vandet, er det måske dig der har glemt at den har haft sin plads på land og du 
har brugt en del materialer for at klargøre det kære skiv, og samtidig har den haft vinterfrakke på, der 
ikke lige nåede at blive pakket sammen. Må jeg minde om at pladsen - som foreskrevet i havneregle-
mentet - skal være ryddelig når båden er kommet i vandet. 
  
Parkeringsproblemerne og også kommet til havneområdet. Vi har store problemer med en del sejlere 
der, når de tager på weekend tur, ikke lige tænker på at den båd de parkerer op af, eller foran, måske 
skal i vandet. Det giver store problemer for havnefogeden når han skal manøvrere med beddingsvog-
nen. I værste fald må søsætningen udskydes. Nogle af de mest ubetænksomme vil herefter opleve en 
hilsen i forruden fra havnefogeden. Jeg skal hermed opfordre alle til at tænke sig om, når de parkerer 
her i søsætningsperioden. Er du i tvivl— så find et bedre sted. Du skal højst gå 100 meter længere. 
  
Hjertestarteren er nu kommet på plads på nordsiden af El-huset ved beddingen. Der er også opsat en 
informationstavle om brugen af hjertestarteren. Det er lige at gå til.   
Hvis du gerne vil vide mere kan yderligere information findes på Tryg Fondens hjemmeside 
www.hjertestarter.dk/instruktion.aps, hvor der findes en lille film Trin-For-Trin. 
  
De 20 redningsstigerne vi har bestilt, er nu afsendt fra leverandøren, og vil blive monteret på broerne 
hurtigst mulig efter leveringen. 
  
Der er heldigvis rigtig mange som har fundet vej til vores nyindrettede miljøcontainer, og der sorteres 
ganske fornuftigt. Bliv ved med det.  
Lige for at alle kan finde vej, så er adgangen til containeren på den østlige langside med indgang gen-
nem den galvaniserede dør, med skiltet ”MILJØCONTAINER”, og altså ikke gennem de store låger i 
gavlen, som for øvrigt er låst.  
  
Når vi nu er i gang med at tale om oprydning, så ville det være en god ide at tænke på dette når du 
sætter trillebøre og mastevogne på plads. Det er det første man ser når man skal ud på molen, og det 
viser sig, at når materiellet er placeret pænt, sætter de fleste det også pænt efter brugen,  
Så gør dig lidt umage når du sætter tingene på plads— for du er vel ikke en af dem der lader materiel-
let stå på broen når du har ordnet dit, vel?  
  
Når maj måned er slut, går vi i gang med at flytte rundt på de både der fortsat står på området omkring 
den asfalterede vej. Vi vil gerne overholde den forpligtigelse vi har i henhold til lejeaftalen om at fri-
holde området langs vejen til parkeringsområde. Så, hvis din båd står her og du ikke forventer at kom-
me i vandet, så kontakt venligst havnefogeden for en aftale om flytning. 
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